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 2 (10) أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  الرحمن الرح.م بسم هللا
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

 : -رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الشنق.طي
  6إبراه.م:  {ٺ ٿ } بيّنه بقوله بعده   49البقرة:  {پ پ پ }قوله تعالى: "

لم يبين هنا ك.ف.ة فرق البحر   50البقرة:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } قوله تعالى:  ،اآل.ة
 " كنه بّين ذلك في مواضع أخر كقولهبهم ول

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 عين، أما بعد:أجم

ألن العذاب أنواع فيرتكب  ؛إجمال  49البقرة:  {پ پ پ }  -جل وعال -ففي قوله
ا وشواهد الماضي والحاضر كثيرة جد   ،الظلمة فيه أنواع أصنافا من هذه األنواع ويتفننون فيه

وفي المشرق على يد وهناك أمور مهولة مرت على األمة في تاريخها كما كان في األندلس 
وفي دمشق تيمور سام  ،التتار حيث قتل في بغداد في ثالثة أيام ما يقرب من مليوني نسمة

الناس سوء العذاب سنة ثمانمائة وثالثة في أصناف ال يحتملها عقل وال يقبلها حيوان فضال عن 
تفاهموا معه إنسان حيث طّوق المدينة وحاصرها مدة طويلة حتى فنيت األرزاق ثم النوا له و 

يفاوضه على أن ينصرف عنهم أو يصطلح معهم على شيء فخرج وفد فيهم  اوأخرجوا وفد
القاضي فاصطلحوا على عشرة ماليين دينار ذهب واتفقوا على هذا فرجع الوفد وجمعوا هذه 

فلما  ،لهم مال إال ما يسكنونه أو يؤويهم أو شيء من المتاع اليسيرلم يبقى  األموال بحيث 
المال بين يديه قال هذا على حسابكم ديناركم ثلث دينار بالنسبة لنا انظروا إلى التعنت  ُأحضر

عشرة هذا حسابكم أنتم  وليسفرجعوا إلى البلد وذكروا لهم المطلب وأنه ثالثين مليون دينار 
والتعنت جاء نظيره في األندلس حينما حصل الضعف في المسلمين وكثرة  ،ديناركم صغير

الجرائم والمنكرات وحقت كلمة العذاب حاولوا فقال األدفنش لكم السهول ولنا الجبال المخالفات و 
الجبل هو الذي ال يقدر عليه وطلب منهم أن تلد زوجته في  ،من أجل القضاء عليهم بسهولة

التعنت إلى أن حصل ما حصل وُفقد الفردوس على  انظرمحراب الجامع من أجل أن يقولوا ال، 
أهل المغرب في كيفية الصالة ألندلس ووصل األمر إلى أن يستفتي أهل األندلس ما قالوا بالد ا

؟ أن يدخل العدو متى شاء ويفتش ويلعب ويعبث كيفما ماذاخلعت أبواب البيوت من أجل  ألنه
في وصاروا ال يأمنون أن يشرع اإلنسان في الصالة فيدخل عليه فُأفتوا بأن يحك يده  ،يشاء

؟ ماذاجدار أو يديه كأنه يتيمم يمسح وجه ويديه ويصلي بعينيه وهذا سببه يده في ال الجدار كأن
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن و تيمور لما قال لهم ثالث ،وقبل الخوف السبب األصلي البعد عن شرع هللا وانتهاك محارم هللا
الثالثين قال هاتوا  واشيهم وكل شيء باعوه وأحضروا لهذهبوا وباعوا كل شيء حتى مزارعهم وم

مها على عدد خارطة دمشق نوقع  عليها الصلح فأتوا بها ونظر في خططه وأحيائها وحاراتها وقسَّ
فدخلوا فيها وأحرقوا البلد  ،وهذه لك يا فالن ،قال هذه لك يا فالن ،قّواده فأعطى كل قائد حارة

بكامله وكان من أساليبهم في العذاب أن يأتوا بالغبار ويوضع في خرق وتغم به أنوفهم ويؤتى 
ر ويصب في أنوفهم وهذا ُفِعل نظيره في العراق في الحرب األخيرة من األمريكان بالماء الحا

ڑ ڑ ک ک  } وأذنابهم من الرافضة فعلوا بأهل السنة هكذا ولكل قوم وارث فرعون قبلهم فعل 

لك البالد بالد ماذا فعلت الشيوعية لما دخلت البوسنة والهرسك وت  10التوبة:  {ک ک گگ
أدخلوا  قيلوتسعمائة وسبعة عشر على ما  لما دخلوها سنة ألف ؟!إسالمية ماذا فعلوا بها

لحم وعلبوهم وصدروهم ونحن بأفعالنا نعين العدو على أنفسنا ببعدنا عن دين  مالمسلمين في مفار 
ستحيون نساءكم وي  ٤٩لبقرة:  ژ ڀ پ ژهللا وحربنا ألوليائه نعين العدو على أنفسنا هذا نوع 

وأنه يكون دمار ملكه وهالكه  رؤيت ه قيل له ما قيل من الرؤيا التيمن خوفه على ملكه ألن
چ چ  } على يد غالم من بني إسرائيل فعل ما فعل وفعل مع ذلك ما هو أعظم بزوجته 

وصار يعذبها وغير في األرض وشد أطرافها بهذه األوتاد  اضرب لها أوتاد  10الفجر:  {ڇ
اهرة في قصة تيمور مذكورة في النجوم الز  ،ذلك كثير من أفعاله وأفعال غيره من الظلمة المجرمين

 تين وأربعين قبلها بصفحتين أو ثالث إلى حدود عشرين صفحة.ئالجزء الثاني عشر صفحة م
لم يبين هنا ك.ف.ة فرق البحر بهم   50البقرة:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } قوله تعالى: "

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  } ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  } وقوله   63الشعراء:  {ڦ ڦ

  " 50البقرة:  {ڤ ڤ ڤ } قوله تعالى:  ،اآل.ة  77طه:  {ڀ
 طالب:                      

 بردي األتابكي في تاريخ مصر والقاهرة. ابن تغري 
راقهم ولكنه بّينها في اآل.ة لم يبين هنا ك.ف.ة إغ  50البقرة:  {ڤ ڤ ڤ } قوله تعالى "

ڀ ڀڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مت ىت يت}مواضع أخر كقوله 

  "62-60سورة الشعراء:  { ٺ ٺ ٺ ٺ
البن مفلح صاحب المبدع برهان الدين طرف في قصة تيمور وكان من الوسطاء وهو القاضي 

كر في ترجمته الذي مثل البلد والسّفاريني مدحه بهذا وصاحب النجوم الزاهرة ذمه ذمًّا شنيعا وذ
في المنهل الصافي أثنى عليه لو سلم من قصة تيمور. في مثل هذه المواضع التي تتطلب 
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 4 (10) أضواء البيان

اجتهاد فوري الذي قد يوفَّق له اإلنسان وقد ال يوفَّق فهو من جهة مجتهد أصاب أو أخطأ هذا 
ا هذه من جهة ومن جهة أخرى كونه لم ُيصب أو م ،إلى هللا وهذا أمر مطلوب منه ومكلف به

 اجتهد االجتهاد المطلوب أو شيء من هذا شيء آخر.
 طالب:                      

المنهل الصافي له في ترجمة ابن مفلح وكالم السفاريني واضح في شرح و النجوم الزاهرة  راجع
 منظومة اآلداب.

  " 62الشعراء:  {ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } "
لمذهب له دور ألنها قصة واحدة واحد يمدح وواحد يذم القصة واضحة وأنا أخشى أن يكون ا

 ليسأدري وهللا ألن السر  الوجلية وابن تغريبردي صاحب النجوم الزاهرة حنفي والسفاريني حنبلي 
 أيضا. اأو يستحق مدح ابظاهر لي يعني أنه يستحق ذم

 ڦ ڄ ڄ ڄ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}"

ٿ  } وقوله:  66-63سورة الشعراء:  { چ چ چ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

  {ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ } وقوله:   78طه:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
  "وقوله رهوا أي ساكنا على حالة انفالقه حتى يدخلوا ف.ه إلى غير ذلك من اآل.ات  24الدخان:

ذا رأوه مضطرب اساكن هإذا رأو  ،أمنوالي خافوا ولم يدخلوا وهذا من باب االستدراج  اأمنوا فدخلوا وا 
 لهم.
لم يبين هنا هل واعده إ.اها مجتمعة أو   ٥١البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژقوله تعالى "

لك متفرقة ولكنه بّين في سورة األعراف أنها متفرقة وأنه واعده أوال ثالثين ثم أتمها بعشر وذ
  {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ } في قوله تعالى: 

الظاهر في   53البقرة:  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ } قوله تعالى:   142األعراف:
  "الذي أوت.ه موسىمعناه أن الفرقان هو الكتاب 

مقتضى هذا أن و واألصل في العطف أنه يقتضي المغايرة  ،فيكون من عطف الشيء على نفسه
 الفرقان غير الكتاب وعطف الشيء على نفسه وارد لكنه خالف األصل.

 طالب: أحسن هللا إل.ك اآل.ة التي قبلها سورة األعراف وجه كونها مجتمعة أم متفرقة؟
ن قال له ثالثين ثم أتمها و ثم أكملها بعشر يعني الوعد أربع ثالثين ليلة أربعين ليلة أو واعده

 متفرقة في الواقع لكن في الوعد. ليستبعشر قبل كمالها 
 طالب: تفرق األربعين فقط 

 ُفرقت األربعين إلى ثالثين وعشر.
نما عطف على نفسه تنزيال لتقدير الصفات منزلة   وا 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 لتغاير الصفات.
 صفات منزلة تغاير الذات ألن ذلك تنزيال لتغاير ال

لكن هذا  ،تغاير الصفات تغاير الموجود تغاير ألفاظ إذا تغايرت الصفات تغايرت الذوات ليس
ال لو تغيرت الصفات لتغيرت ، قط في اللفظ هذا فرقان وهذا كتابتغاير لفظي ف التغاير لفظي وا 

 الذوات.
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين  ألن ؛لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات تنزيالا "

أنه  :وثانيهما ،أنه مكتوب كتبه هللا لنب.ه موسى عل.ه وعلى نبينا الصالة والسالم :أحدهما
نظرا لتغاير فرقان أي فارق بين الحق والباطل فعطف الفرقان على الكتاب مع أنه هو نفسه 

 " الصفتين كقول الشاعر
ال الوصف األول  موجود في اللفظ الثاني والوصف الثاني موجود في اللفظ األول في اللفظ وا 
 الصفات موجودة على كل حال.

 كقول الشاعر:"
 إذا الملـــــــــك القـــــــــرن وابـــــــــن الهمـــــــــام

 

 وليـــــــــــي الكتيبـــــــــــة فـــــــــــي المـــــــــــزدحم 
ب الشيء على نفسه مع اختالف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ بل ربما عطفت العر  

 كقول الشاعر:
 إنــــي ألعظــــم فــــي صــــدر الكمــــّي علــــى

 

 "مــــــا كــــــان فــــــي التجــــــدير             
 فّي. 

"................................ 
 

ــــن التجــــدير والقصــــر  ــــّي م ــــان ف ــــا ك  م
  "القصر هو التجدير بعينه وقول اآلخر: وقَدْدت األد.م 

َدت.  وقدَّ
َدت األديدددددددددددددددددددددددددددددم لراهِشددددددددددددددددددددددددددددديه  وقددددددددددددددددددددددددددددددَّ

 

 ............................ 
 هَشيه. 

َدت األديدددددددددددددددددددددددددددددم لراهَشددددددددددددددددددددددددددددديه  وقددددددددددددددددددددددددددددددَّ
 

 وألفدددددددددددددددددددددددددددى قولهدددددددددددددددددددددددددددا ................ 
 وألفى. 

 وألفى 
 وألفى قولها كذبا وَمينا.
.................... 

 

 ...... قولهددددددددددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددددددددذبا وِميندددددددددددددددددددددددددددا 
 َمينا. 

.................... 
 

 وألفدددددددددددددددددددددى قولهدددددددددددددددددددددا كدددددددددددددددددددددذبا وَميندددددددددددددددددددددا 
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 والَمين هو الكذب بعينه وقول اآلخر:"
 أال حبددددددددددددددذا هندددددددددددددددد وأرض بهدددددددددددددددا هندددددددددددددددد

 

 "وعندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ................ 
 وهند. 

.......................... 
 

 وهندددددددد أتدددددددى مدددددددن دونهدددددددا الندددددددأي والبعدددددددد 
 والبعد هو النأي بعينه وقول عنترة في معلقته:" 

 حييــــــــت مــــــــن طلــــــــل تقــــــــادم عهــــــــده
 

ـــــــــــثم   أقـــــــــــو  وأقفـــــــــــر بعـــــــــــد أم الهي
 والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوت.ه موسى قوله تعالى:  ،واإلقفار هو اإلقواء بعينه 

گ گ گ  } قوله تعالى:  ،اآل.ة  48األنب.اء:  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }

لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون هللا ولكنه   54البقرة:  {ڳڳ 
  {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ } بيّن ذلك في مواضع أخر كقوله 

ٱ ٻ ٻ  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب }وقوله   148األعراف:

ر المفعول الثاني لالتخاذ في جم.ع القرآن وتقديره باتخاذكم ولم يذك 88-87طه:  {ٻ ٻ پ 
-87طه:  {ٱ ٻ ٻ يئ جب حب خب}العجل إلهاا كما أشار له في سورة طه بقوله 

88"  
 بالفاء؟

  "فكذلك واآل.ة وكذلك بالفاء اآل.ة بالواو"
 نعم.
  { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ يئ جب حب خب }بقوله "

ٱ ٻ ٻ ٻ  }  بقوله أوضحه  63البقرة:  {ڤ ڦ ڦ } قوله تعالى:  88-87طه:

لم يبين هنا   63البقرة:  {ڦ ڦ ڄ ڄ } قوله تعالى:   171األعراف:  {ٻ پ پ
باطل وذلك هذا الذي آتاهم ما هو ولكنه بين في مواضع أخر أنه الكتاب الفارق بين الحق وال

ڈ ژ  } قوله تعالى:   53البقرة:  {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ } في قوله 

 } أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة األعراف في قوله   65البقرة:  {ژ ڑ ڑ ک ک
ۇ ۆ ۆ  } اآل.ات قوله تعالى:   163األعراف:  {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 "لم يبين مقصودهم بقوله ما هي إال أن جواب سؤالهم دل على    68البقرة:  {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ
ال لكل الحيل المحرمة ا باآلثار وصارت أصقصة بني إسرائيل في يوم السبت ُبيِّنت بالقرآن وأيض  

 «ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم هللا بأدنى الحيل»حتى جاء النهي عن مشابهتهم 
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فكل من تحايل الرتكاب محرم أو تحايل إلسقاط واجب ففيه شبه من اليهود وهذا ومع األسف 
بأساليب بعضها  يتحايلون على المحرمات ،كثير في أوساط المسلمين السيما في المعامالت

أما من تحايل ليتوصل إلى واجب ُمنع منه أو ليبتعد عن  ،واضح وبعضها فيه شيء من االلتواء
فلو تحايل على   98النساء:  {ہ ہ ہ ہ ھ ھ } محرم أُكره عليه فهذه حيلة شرعية 

وكذلك لو ألزم بمحرم ثم تحايل  ،لته شرعيةامتثال هذا الواجب يؤجر على هذه الحيلة وتكون حي
 للتخلص منه فإنه يؤجر على هذه الحيلة وحيلته شرعية.

لم يبين مقصودهم بقوله ما هي إال أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع "
  "األول ما هي أي ما سنها بدليل قوله

 بدليل الجواب.
اآل.ة وأن مرادهم بقولهم   68البقرة:  {ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى } : بدليل قوله تعالى"

ما هي في الموضع اآلخر هل هي عاملة أو ال وهل فيها عيب أو ال وهل فيها وشٌي مخالف 
  {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ } للونها أو ال، بدليل قوله 

  " 71البقرة:
 أما االستفهام الثاني فإنه ال يلتبس بغيره ألنه صريح في السؤال عن اللون.

لم .صرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى   72البقرة:  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ } قوله تعالى: "
  " 73البقرة:  {ژ ژ ڑڑ } ذكر بقوله وقد أشار إلى أنها 

نعم فأعاد الضمير اضربوه في القتيل فدل على أنه ذكر ببعض البقرة والخالف في المراد 
بالبعض مذكور في كتب التفسير وذكروا فيه أقوال كثيرة جدا لكن ال طائل تحتها المهم أنه أي 

 جزء من هذه البقرة يكفي.
اآل.ة أشار في هذه اآل.ة إلى أن   73البقرة:  {ک ک ک ک گ گ } الى: قوله تع"

ا واحدة بعد  ؛إح.اء قتيل بني إسرائيل دليل على بعي الناس بعد الموت ألن من أحيى نفسا
يب جت حت خت مت  } موتها قادر على إح.اء جم.ع النفوس وقد صّرح بهذا في قوله 

  74البقرة:  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } قوله تعالى:   28لقمان:  {ىت يتجث
ۀ  } اآل.ة لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله: 

  {ې ې ې ې ىى } وقوله   13المائدة:  {ہ ہ ہ ہ ھ ھھ
اختلف   78البقرة:  {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } قوله تعالى:  ،اآل.ة  16الحديد:

ألمن.ة القراءة أي ال .علمون أن المراد با :أحدهما ،العلماء في المراد باألماني هنا على قولين
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  {ڀ ڀ } من الكتاب إال قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها وهذا القول ال يتناسب مع قوله 
  "ألن األمي ال .قرأ وثانيهما  78البقرة:

ومفاد القول أنه قراءة ألفاظ دون فقه في المعاني كيف يكون هذا مع أنهم أميون ال يقرؤون وال 
 بون.يكت

 طالب:                
 ممكن أن يكون كما نزل القرآن في أول األمر حفظه الصحابة كانوا يقرؤون وهم أميون.

أن االستثناء منقطع والمعنى ال .علمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة ويدل لهذا  :وثانيهما"
  111البقرة:  {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئۈئ } القول قوله تعالى: 

ٺ ٿ ٿ  } قوله تعالى:   123النساء:  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ } وقوله 

ذلك .عني تقتلون إخوانكم ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده ك  85البقرة:  {ٿ ٿ
  "في القرآن

 هو؟ مانعم، 
 طالب:                

يستحضر ما قيل  ،وهللا كالهما ظاهر وواضح واإلنسان يستحضر مضى القوم ولم يرد به سوانا
هل هو ممن يقرأ  ؟مضى القوم ولم يرد به سوانا ينظر اإلنسان في وضعه هو مع كتاب هللا

أتدبر ويتمنى على هللا وهو سأراجع و سحفظ و سيو  فعليف و أو أنه يسوِّ  ؟الحروف وال يقرأ المعاني
 .ئاشي لن يفعل

  {ی جئ حئ } ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده كذلك في القرآن نحو قوله: "
  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } أي ال يلزم أحدكم أخاه وقوله   11الحجرات:
أي بأن .قتل البريء بأن .قتل   54البقرة:  {ڱ ڱ } أي بإخوانهم وقوله   12النور:

-البريء من عبادة العجل من عبده منهم إلى غير ذلك من اآل.ات ويوضح هذا المعنى قوله 
ذا أصيب إن مثل المؤمنين في تراحم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إ» -صلى هللا عل.ه وسلم

  "«منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
صدقهم في توبتهم أن يقتلوا الذين عبدوا العجل ولو كانوا أقرب الناس إليهم و وهذه عالمة توبتهم 

 ولو كانوا منهم بمنزلة النفس.
 مثل المؤمنين؟ أوطالب: أحسن هللا إل.ك لفظ الحديي إن مثل 

 حمهم قد يوجد ألفاظ أخرى.مثل المؤمنين في تواّدهم وترا
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يتبين مما قبله أن   85البقرة:  {ڃ ڃ چ چ چچ } قوله تعالى: "
البعض الذي آمنوا به هو فداء األسار  منهم والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من د.ارهم 

ن كفروا بغير هذا من الكت  } قوله تعالى:  ،اب وآمنوا بغيره منهوقتلهم ومظاهرة العدو عليهم وا 
لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر   87البقرة:  {ے ۓ ۓ ڭ ڭ

  "٤٩آل عمران:  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژكقوله 
هواه نفسه ويخشى المسلم في مشابهتهم في اإليمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه إذا كان مما ت

ذا كان مما ال تهواه أو عليه فيه مشقة أو عليه فيه غضاضة أو مثل  ،سارع وبادر ونشط له وا 
 هذا تراخى ال يلزم أن يكفر به ويرده لكن ال يشابههم ولو من أدنى وجه.

 ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژكقوله "

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

ہ ہ ہ ہ  } الى: ـقوله تع ،إلى غير ذلك من اآل.ات  ٤٩مران: آل ع ژ ڻڻ

ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

  "هو جبريل على األصح ويدلل لذلك  87البقرة:  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 ويدل لذلك.

  {ڍ ڍ ڌ }  :وقوله ،اآل.ة  193الشعراء:  {ڳ ڳ ڱ ڱ }ويدل لذلك قوله تعالى: "
  "اآل.ة  17مريم:

 إطالق الروح على جبريل عليه السالم في القرآن كثير.
لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها   92البقرة:  {ھ ھ ھ ے ے }قوله تعالى: "

  {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ } في مواضع أخر كقوله 
  { ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}وقوله   133األعراف:

  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ } وقوله  ،اآل.ة 108-107سورة األعراف:
  "اآل.ات اآل.ة إلى غير ذلك من  63الشعراء:

لكن لو حصرناها مفردة وجمعناها واحدة واحدة  -جل وعال -من اآليات التسع التي ذكرها هللا
 أو أكثر؟ ةهل تكون تسع

 طالب:                 
 هو؟ ما

 طالب:                 
 في أول األمر ثم زيد عليها. االظاهر أنها أكثر لكن قد تكون تسع
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 لى قوله تعا
 األشهر هذا العدد. ألكبر منها أوا
قال بعض العلماء هو من السمع   93البقرة:  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }قوله تعالى: "

ومنه سمع هللا لمن حمده في  ،ومنه قولهم سمعاا وطاعة أي إجابة وطاعة ،بمعنى اإلجابة
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  } و.شهد لهذا المعنى قوله:  ،الصالة أي أجاب دعاء من حمده

وقيل إن المراد بقوله  ،وهذا قول الجمهور  51النور:  {ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ
واسمعوا أي بآذانكم وال تمتنعوا من أصل االستماع ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما 

 "أصل  امتنع من 
مكن تاالستماع وسيلة لإلجابة ال  ،تعارض أن األول وسيلة للثاني والوال تنافي بين القولين 
 اإلجابة إال إذا استمع.

ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل االستماع خوف أن .سمع كالم األنب.اء "
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  } كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه 

  -صلى هللا عل.ه وسلم-وقوله عن قوم نبينا   7نوح:  {ى ائ ائ ەئ ەئ
ائ ەئ ەئ وئ  } قوله: و   26فصلت:  {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }

  {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی
ألن السمع الذي ال ينافي العص.ان هو   93البقرة:  {ې ې ې } وقوله   72الحج:

  "ن دون السمع بمعنى اإلجابةالسمع باآلذا
 ومثل ما ذكرنا أنه ال يمكن اإلجابة إال بعد االستماع كما أن العصيان بعد االستماع.

معنى   96البقرة:  {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ } قوله تعالى: "
منى أن .ع.ش ألف سنة وطول عمره ال يزحزحه أي ال يبعده عن اآل.ة أن أحد المذكورين يت

العذاب فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن .عمر فاعل اسم الفاعل الذي هو 
  "بمزحزحه على أصح األعاريب وفي لو من قوله لو .عمر وجهان

 وفي لو من قوله.
 وفي لو 

 عندك واو؟
  نعمواو 
 .اواو  ليستاألصل أنها مقلوبة  نعم
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وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري وهي  :األول ،وفي لو من قوله لو .عمر وجهان"
  "وصلتها في تأويل مفعول به يود

 ليود.
ليوّد والمعنى يود أحدهم أي يتمنى تعمير ألف سنة ولو قد تكون حرفا مصدريا لقول قتيلة "

 بنت الحاري:
 مــــــا كــــــان ضــــــرك لــــــو مننــــــت وربمــــــا

 

ــــــق   "مـــــن الفتـــــى وهـــــو الم غـــــ.ظ الم حن 
 الَمغيظ. 

........................... 
 

 يظ الُمحِنددددددددددددددددق......... وهددددددددددددددددو الَمغدددددددددددددددد 
 الُمحَنق. 

.......................... 
 

 ......... وهددددددددددددددددو الَمغدددددددددددددددديظ الَمحَنددددددددددددددددق 
  "أي ما كان ضرك منك وقال بعض العلماء" 

 المّن. ما كان ضرك َمنُّك لو مننت أولت المصدر هو
إن لو هنا هي الشرط.ة والجواب محذوف وتقديره  :وقال بعض العلماء ،أي ما كان ضرك َمنُّك"

وحْذف جواب لو مع داللة المقام عل.ه واقع في  ،لو .عمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إل.ه
أي   5التكاثر:  {ڱ ڱ ں ںڱ  } القرآن وفي كالم العرب فمنه في القرآن قوله تعالى: 

أي   31الرعد:  {ڃ ڃ چ چ چ چ } وقوله  ،لو تعلمون علم ال.قين لما ألهاكم التكاثر
 لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن ومنه في كالم العرب قول الشاعر:

 فأقسدددددددددددددم لدددددددددددددو شددددددددددددديء أتاندددددددددددددا رسدددددددددددددوله
 

 سدددددددددواك ولكدددددددددن لدددددددددم نجدددددددددد لدددددددددك مددددددددددفعا 
 "أي لو شيء أتانا رسوله  

وقد يترجح الحذف في بعض المواضع من أجل  ،كل ما ال يخفى على المخاطب يجوز حذفه
ذهن فيما بمعنى أنه لو ذكر انحصر ال ،العموم وليسرح الذهن كل مسرح في كل ما يحتمله اللفظ
 ذكر لكن إذا ُحذف كل يفهم ما يريد من األمور المحتملة.

إذا عرفت معنى اآل.ة فاعلم أن هللا قد أوضح هذا  ،أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعنا"
المعنى مبينا أن اإلنسان لو م تّ ع ما م تّ ع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن 

نفعه وال .غني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله وذلك في ذلك المتاع الفائت ال ي
  { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ جب حب خب مب ىب يب جئ حئ مئ ىئ يئ}قوله: 

  "207-205سورة الشعراء:
ال فمن يذكر األمس من يتلذذ بما حصل  هذه األيام وهذه الليالي ظروف والعبرة بما يودع فيها وا 

ال فاأليام طالت أو  -جل وعال -اد لك حين تلقى هللاالعبرة بما أودعت فيه مما هو ز  ؟!له أمس وا 
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هو ما طال عمره فقط والشر في من  «خيركم من طال عمره وحسن عمله»قصرت ال قيمة لها 
يتوصل به إلى مرضاة هللا وجناته والثاني يجمع  األن هذا يجمع زاد ؛طال عمره وساء عمله

ذا تأملت في تا ،يوقد به عليه هذا الفرق  احطب ريخ اإلنسانية فضال عن تاريخ اإلسالم القريب وا 
مروا  ،عمروا ومكثوا أكثر من مائة سنة وال يذكرون بشيء اتجد أناس ،تجد أن العمر ال قيمة له

 ،وأناس قصرت أعمارهم وصار لهم األثر الكبير في األمة ،وكأنهم لم يوجدوا على هذه الدنيا
لشيخ حافظ ا ،ن سنة إلى وقتنا الحاضرو تسع وثالث ،ل األربعينيعني عمر بن عبد العزيز ما كمَّ 

 المعروفين،وكثير من أهل العلم  ،ن هذه الحدودو ن سنة أو خمس وثالثو ثالثة وثالث ؟الحكمي كم
 النووي فوق األربعين لكن ابن عبد الهادي تسع وثالثين مثل عمر بن عبد العزيز وهللا المستعان.

  "ضال الذي هو طول األمل كفانا هللا والمؤمنين شرهوهذه هي أعظم آ.ة في إزالة الداء الع"
 طالب:                 

والذكاء  ،هذا وموجود أن مثل هذا ال يعيش يقتله ذكاؤهو هو كثير  عالقةله  ليسبالزم  ليسال، 
 في الغالب وبال بالنسبة للرزق هذا موجود في الناس لكنه قد يتخلف.

ظاهر هذه  ،اآل.ة  97البقرة:  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ } قوله تعالى: "
من غير سماع قراءة  -صلى هللا عل.ه وسلم-اآل.ة أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي 

 "ونظيرها في ذلك قوله  
دة له قيل له قف انتهى لألخيار منازلهم في الجنة إذا وصل للمنزلة المحد ،إنما هي منازل للناس

وكذلك من أُعد له في  ،مدة بقائك ما لها داعي ألنه وصل إلى المنزلة التي أُعدت له في الجنة
بعض الناس تجده في حياته حتى هو يتمنى أنه يموت  ،النار منزلة يقف عندها وهللا المستعان

بعضهم  ون مركزة تجدوهي مجرد أنفاس ولو ذهبتم إلى زيارة من أغمي عليهم في العنايات ال
ڻ  } يسارع النفس بسرعة من أجل أن تنتهي هذه المدة معدود له أنفاس ومحدود له وتجدون 

يعقل وال يعرف من حوله ووجدنا من  الظاهر هناك أحد يؤذن أحد يتلو وهو   4الليل:  {ۀ ۀ
 يغني ووجدنا من يشتم ويلعن ويسب وهو في العناية.

سورة   { ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}ذلك قوله تعالى:  ونظيرها في"
اآل.ة ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك .قرؤه عل.ه  194-193الشعراء:

  "حتى .سمعه منه فتصل معان.ه إلى قلبه بعد سماعه
قلبه  ويقر في-عليه الصالة والسالم-قاه النبي وهذا هو الغالب أنه يلقيه إليه بكالم مسموع فيتل

وع من غير كالم مسموع. ،بعد أن ضمن هللا له ذلك  لكن من الوحي ما هو إلقاء في الرَّ
ی جئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی}وذلك هو معنى تنزيله على قلبه وذلك كما في قوله تعالى "

پ  } وقوله  19-16سورة الق.امة:  { ىب يب جت حت خت يئ جب حب خب مب حئ مئ ىئ
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 ۇ ژقوله تعالى:   114طه:  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ذكر في هذه اآل.ة أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه   ١٠٠البقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
هو المعاهد لهم  -صلى هللا عل.ه وسلم-فريق منهم وصّرح في موضع آخر أن رسول هللا 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }قوله لك في وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وذ

-55سورة األنفال:  { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ
ۆ ۆ ۈ ۈ } قوله وصرح في آ.ة أخر  بأنهم أهل خ.انة إال القليَل منهم وذلك في  56

     13المائدة:  {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  }قوله تعالى:  

  "اآل.ة  101البقرة:  {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
إال القليل من أهل الكتاب من اليهود جاء في النصوص ما يدل على أن منهم من وصف بالخير 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ   ڻ ڻ ں ژناء الموجود ومدح بالوفاء مثل هذا االستث

على الوفاء وال  -جل وعال -وقصة الرجل الذي اقترض الدنانير وأشهد هللا  ٧٥آل عمران:  ژ ھ
وثيقة وال شهود من البشر ثم بعد ذلك ُضرب له موعد وهذه في الصحيح في البخاري فلما  توجد

وجد  د،ما وجف ،يوصل المال في وقته اد أحدجاء الموعد خرج المدين المقترض لينظر لعله يج
خشبة فنقرها فأدخل المال في جوفها ووضعها في البحر طفت هذه الخشبة على البحر وخرج 

ووجد هذه الخشبة فأخذها ليوقد عليها فلما  ا،الدائن المقرض ينظر لعل صاحبه جاء ما وجد أحد
وجد  يصل، لنى الظن أن المال نشرها وجد المبلغ الثاني يعني غلب على ظنه والغالب عل

أرسلت ألنه كتب  تيوقال له إن المال وصل الخشبة السفينة وركب وراح يوصل المال ثانية 
معها ورقة يعني هذا النوع نادر حتى في وقتنا الذي نعيشه يمكن حتى في المسلمين قد يكون 

يجوز؟ واحد  ال أوالتصرف وفي شرعنا هل يجوز مثل هذا  اجدا السيما إذا كان المبلغ كبير  انادر 
شنطة من حديد وأوثقته ورميته في البحر هل هذا من إضاعة في  ووضعتهمن المال  ادينك مبلغ

 شرعهم هي سيقت مساق المدح بال شك. اتركالمال أو من تمام الوفاء؟ يعني في شرعنا 
 طالب:                 

ُمدح لكن كل ما مدح في شرع من  ،مسألة سكوت هذه سيقت مساق المدح ليست المسألةال، 
يغلب على الظن من وجده من المسلمين فضال عن غيرهم  ذيلنا ُيمدح في شرعنا؟ مثل هذا القب
مثل  ،يعني مثل ما صنعت أم موسى ألقته في البحر وغير ذلك ؟يأخذهيغلب على الظن  ذيال ما
من المقدم في  هفي فقهنا أنبات يرقب أباه حتى أصبح وبيده اللبن والصبية يضاغون عندنا  ذيال

 النفقة؟
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 طالب: األبناء 
يثار ما يحبه هللاونمقدم جل -ن على األب لكن المدح في مثل هذا سببه مخالفة النفس والهوى وا 
ال األولويات في النفقات معروف في شرعنا لكن أحيانا يكون  -وعال على ما تحبه نفسه وا 

 الملحظ في المدح غير الظاهر من الصورة.
 ب:                 طال

 يعني حملت زوجها وتركت األموال.
 طالب:                 

 لما جفت المياه وجدت المال لكن.
 طالب:                 

أنا ما حضرت السؤال لكن يقال أن  رفي حريق منى قبل خمسة عشر سنة أظن سنة سبعة عش
حجاج فيهم االبن الكبير معه أبوه المقعد أنه احترقت خيمة فيها سئل  -رحمه هللا -الشيخ ابن باز

 وأوالده األطفال فحمل األوالد وهرب واحترق األب.
 طالب:                 

شك أن هذا  السمعت أنه أب أو أم يعني المسألة ما تختلف يقولون بكى الشيخ بكاء شديدا لكن 
يعني حتى النظر هل  ،رهيوفَّق له إال الواحد دون غي ال ذييعني هذا ال ،من مضائق األنظار

يتسع في مثل هذه األمور؟ حريق ولكن إذا خالفت نفسك وهواك وأطعت هللا وآثرت مرضاه أبشر 
 بالخير.

 وخددددددددالف الددددددددنفس والشدددددددديطان واعصددددددددهما
 

ن همدددددددددددا محضددددددددددداك النصدددددددددددح فدددددددددددات   هموا 
ا من اليهود نبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به ذكر في هذه اآل.ة الكريمة أن كثيرا " 

ڤ }وبّين في موضع آخر أن هؤالء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم األكثر وذلك في قوله تعالى: 

قوله   110آل عمران:  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ
  108البقرة:  {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ }تعالى: 

  :لم يبين هنا هذا الذي سئل موسى من قبل ما هو ولكنه بّينه في موضع آخر وذلك في قوله 
  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }

هذه اآل.ة في   109البقرة:  {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ } قوله تعالى:  ،اآل.ة  153النساء:
ره قال بعض العلماء هو واحد أهل الكتاب كما هو واضح من الس.اق واألمر في قوله بأم

هو واحد األمور فعلى القول األول بأنه األمر الذي هو ضد النهي فإن  :وقال بعضهم ،األوامر
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  } األمر المذكور هو المصرّح به في قوله 



 

 

 

 

 

1
5 
 

15 

 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

وعلى القول بأنه واحد األمور فهو ما صرح هللا به في اآل.ات الدالة   29التوبة:  {ڳ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله 

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ڻڻ ۀ

ې ې ې ى ى ائ  ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

اآل.ة إلى غير ذلك من اآل.ات  3-2سورة الحشر:  { ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ } قوله تعالى:  ،واآل.ة غير منسوخة على التحقيق

 "اآل.ة قال بعض العلماء   114البقرة:  {چ ڇ ڇڇ
يأتي هللا بأمره أمر مصدر مضاف واالحتمال الذي ذكره الشيخ وارد هل هو واحد األوامر أو 

فاالنتظار هو الواجب إلى أن  ،بغاية امحدد ئاواألمر حتى ينزل وحي ألنه صار شيواحد األمور 
وأما واحد األمور الذي ذكره  ،يبين هذا الموقوف-جل وعال-تنتهي هذه الغاية وينزل أمر من هللا

عليه الصالة -هنا وهو الجالء الذي هو حدهم في هذه البقعة فأمر نبيه -رحمه هللا-المؤلف
  {ې ې ې ى ى ائ } بإخراجهم من جزيرة العرب وهو الجالء المشار إليه  -والسالم
 . 3الحشر:

 طالب:                 
 إذا وقعت الصورة المطابقة عمل بها.

عن البيت الحرام  -صلى هللا عل.ه وسلم-قال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي "
وعلى هذا القول فالخراب معنوي وهو الخراب المساجد  ،في عمرة الحديب.ة عام ست من الهجرة

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  } .شهد له قوله تعالى: بمنع العبادة فيها وهذا القول يبينه و

وقال بعض العلماء الخراب المذكور هو الخراب الحسي واآل.ة  ،اآل.ة  25الفتح:  {ڤ ڤ
جل  -نزلت ف.من خّرب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه و.شهد له قوله

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ -وعال

  "٧اإلسراء:  ژ ې ې
عليه -سواء نزلت في صد النبي   114البقرة:  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } والعبرة بعموم اللفظ 
عن العمرة على يد المشركين أو فيما حصل من بني إسرائيل وبختنصر سواء  -الصالة والسالم

فكل من منع الخير في بيوت هللا داخل في اآلية وهو من  ،ظهذا أو ذاك لكن العبرة بعموم اللف
أظلم الناس السيما إذا كان منعه ليس له تأويل أو كان قصده الخوف من الخير وأهله والدين 
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يمنع الجلوس في  ،يمنع محاضرات ،يمنع الدروس  ١١٤البقرة:  ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژوأهله 
الخوف على الدين ممن يمنع من ُيخشى منه في  لكن إذا كان ،المسجد للذكر هذا داخل في اآلية

ما يؤثر على أعمالهم هذا ال شك فيإفساد الناس سواء كان في عقائدهم أو في علمهم أو أيضا 
فساد أديانهم ،أنه يثاب لكن  ،السلف منعوا القصاص منعوهم خشية من التشويش على الناس وا 

إذا أراد اإلنسان أن يجلس  ،خل في اآليةمن الدين هذه هي المشكلة هذا الذي يد اإذا منع خوف
بعد صالة الصبح في المسجد يسلط عليه عامل ال يفقه كلمة من العربية ولو كان من خيار 

الباب! صحيح أن هذا له سبب والوزارة ما اتخذت هذا اإلجراء إال بعد أن  ويغلق يخرجهالناس 
ووجد من  ،يعبث بالمصاحفووجد من  ،ووجد من يسيء إلى المساجد ،عانت من بعض الناس

هذا هو السبب بال شك  -جل وعال -يلقي النجاسات في المساجد وفي محاريبها وعلى كالم هللا
لكن يبقى أال تكون قاعدة مطردة عامة تضيق األرض بما رحبت على من  ،أنه مبرر في الجملة

ن خارج المسجد كانت عادته الجلوس في المسجد والمكث فيه إذا وضع لألبواب غلق ال تفتح م
وُأمن من كان في المسجد وظهرت عليه عالمات الصالح وأنه ال يمكن أن يعبث بالمسجد 

جاء الحث على ذلك انتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط والجلوس إلى و  ،فاألصل البقاء
ادام وديدنه وال تزال المالئكة تصلي على المصلي م -عليه الصالة والسالم-انتشار الشمس فعله 

ثم بعد ذلك ما يمكن وال من أذكار الصالة! هذا  ،في مصاله يذكر هللا اللهم اغفر له اللهم ارحمه
 يعاني منه بعض الناس ممن اعتاد هذه األمور.

 طالب:                 
 ال، الرسول أخرجهم هذا شرعي.

 طالب:                 
 هو؟ ما

 طالب:                 
 .امعروف ليسأنا تعرضت إلحراجات كثيرة السيما إذا صار الواحد  هذا نادر، وهللا

 طالب:                 
 بجالس. ليسصحيح 

 طالب:                 
 مأمور.مسكين ذاك أمره إلى هللا  يفعل ماذا

 طالب:                 
 يتفاهم معه. نعم

 طالب:                 
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 ين؟ أ
 طالب:                 

 المحتويات ألنها بأموال. منع
 طالب:                 

 لمذا مسكين اإلمام ُيفصل إن همثل ما فّصلنا إذا كان الخوف خوف القرار األصلي هذا مأمور 
يخافون من الخير وأهله ومن أظلم يخافون على الدين يشوش  ؟باعثه مامنع لكن القرار األصلي ي

 عوا القصاص.على الناس وعقائدهم وأعمالهم السلف من
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

 .اموجود لستفيه دروس أنا ما  ليساألسبوع القادم كله 
 طالب:                 

 ال. هالجمعة هذ
 فيها شيء؟ ل.سطالب: 

 ن إن شاء هللا.و فيها شيء مسافر  ليس
 طالب: مكة؟

  مكة.


